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Załącznik nr 2
Do regulaminu

Łomża 01.10.2018
Zapytanie ofertowe
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na materiały dydaktyczno- promocyjne projektu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą”
współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie :
1. Notes A4, kratka, bez przedniej okładki, z nadrukiem /(Załącznik Notes.doc) – 500szt
2. Długopis z grawerem, obudowa metalowa, zielona, tusz niebieski /logotypy górny pasek Notesu + logo WETA–
- 500 szt
3. Naklejki- 5cm/2,5cm / logotypy w załączniku Notes – 800 szt
4. Pendrive – 16GB Z grawerem/nadrukiem / logotypy górny pasek Notesu + logo WETA – 192 szt

I.

II.

Dokumenty, które musi złożyć składający ofertę na działania objęte przedmiotem zamówienia.
1. Wypełniony Załącznik 1
2. Oświadczenie o braku powiązań z Wnioskodawcami - Załącznik Nr2

III.

W ramach zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do: Zaprojektowania i wykonania materiałów w/w

IV.

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:
1. Najniższa cena.- 86%
2. Szybkość realizacji zamówienia-14%
Sposób oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe
kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 pkt):
W (wskaźnik oceny końcowej oferty) = PKI+ PKII
Punkty za dla KRYTERIUM I zostaną przyznane wg poniższego wzoru
PKI = (CN / CR) x 86
gdzie:
PK1 – ilość punktów przy proponowanej cenie,
CN – cena oferty najkorzystniejszej czyli najniższej,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
86 – waga kryterium oceny
Punkty dla KRYTERIUM II zostaną przyznane wg poniższego wzoru:
PKI I = (CR / CN) x 14
PKII – ilość punktów za szybkość realizacji zamówienia
CN – ilość punktów oferty najkorzystniejszej,
CR – ilość punktów oferty rozpatrywanej,
14 – waga kryterium oceny
Skala przyznawania punktów za szybkość realizacji zamówienia od 0 do 14 pkt.(tj. od 1dzień -14pkt do 14dni- 0pkt.)

Oferta musi zawierać cenę netto oraz brutto. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość
właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
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V.

Oferty należy składać listownie (decyduje data wpłynięcia oferty), e-mailem lub osobiście w Sekretariacie w Zespole
Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży ul. Stacha Konwy 11 18-400 Łomża do dnia
09.10.2018 do godz.12:00

VI.

Zakres wykluczenia
Oferty, które wpłyną po upływie wymienionego terminu, nie będą zawierały dokumentów wymienionych w pkt. II
nie będą rozpatrywane.

VII.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

Kontakt:
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży
Ul. Stacha Konwy 11
18-400 Łomża
e-mail wetaprojekt@wp.pl
Małgorzata Trawińska
509878579
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Załącznik 1

OFERTA
....................................................
(miejscowość, data)

..................................................................................
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy, adres)

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
…………………………………………………………………………..

Lp.

Nazwa produktu

Ilość

1.

Notes A4 z nadrukiem

500 szt

2.

Długopis z grawerem

500 szt

3.

Naklejki

800 szt

4.

Pendrive 16GB z grawerem

192 szt

Cena jednostkowa

Całkowity koszt

produktu (brutto)

produktu (brutto)

Kwota całkowita (brutto)

I.
1.
2.
3.
4.

Oświadczam, że
Cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
Możliwość płatności przelewem TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Termin realizacji ………………………………………………

Zapoznaliśmy się ze specyfikacją Zapytania Ofertowego i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje
niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji Zapytania ofertowego
5.„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych
do
realizacji projektu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

II.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
/Podpis wykonawcy, miejscowość, data/
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Załącznik Nr 2

Oświadczenie o braku powiązań z Wnioskodawcami (dla Wykonawcy)

Oświadczam, że:



Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a)
z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z Wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu), osobami
wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedur konkursowych;



Nie uczestniczę w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



Nie posiadam, co najmniej 10% udziałów lub akcji;



Nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;



Nie pozostaję z Wnioskodawcami (Uczestnikami projektu) w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

Data i podpis:...............................................................................................................................

